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Liv ihop fortsätter med organisk tillväxt
Liv ihops satsning på organisk tillväxt har gett resultat och vi har redan nu nått
årsmålet, en organisk tillväxt om tio procent. I takt med tillväxten etablerar vi nu fler
lokalkontor.
Liv ihop har nu nått en organisk tillväxt om tio procent. Tillväxten har till stor del genererats i
affärsområdet Personlig Assistans där vi nu har ytterligare cirka 12 000 kontrakterade
assistanstimmar. Merparten av timmarna är knutna till våra nya lokalkontor, Uppsala
respektive Norrköping, där vi noterar en stabil tillväxt i antal kontrakterade timmar.
Liv ihop har som strategi att växa ytterligare och öppnar upp lokalkontor i Sundsvall samt
förstärker närvaron i Falun under sommaren. Bolagets målsättning är att nya lokalkontor
skall ansvara för minst 10 000 assistanstimmar månatligen, vilket motsvarar en årlig
omsättning om cirka 36 mkr per lokalkontor.
”Det är mycket glädjande att våra satsningar på kvalitet har gett resultat på kort tid. Vi har
nu etablerat en mycket stabil grund som attraherar nya erfarna och kompetenta
medarbetare. Våra lokala satsningar ligger rätt i tiden och med fokus på våra kunder. Vi
måste finnas nära våra kunder och jag hoppas att vi inom kort kan etablera ännu fler
lokalkontor.” säger vd Nils Stiernstedt.
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Kort om Livihop
Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med
funktionsnedsättning, olika typer av boendestöd samt hemtjänst. Bolaget grundades 2011 som
assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag.
Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med
omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande,
vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett
likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från
individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper
också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.
Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se
Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress
ca@mangold.se.

